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ES auditoriai ketina nagrinėti plačiajuosčio ryšio politiką 
 
Europos Audito Rūmai ketina nagrinėti, ar Europos Komisija ir valstybės narės sėkmingai įgyvendina strategijos „Europa 
2020“ plačiajuosčio ryšio tikslus.  
 
Vykdant 2010 m. Europos skaitmeninę darbotvarkę buvo numatyta iki 2013 m. visiems europiečiams sudaryti sąlygas 
naudotis baziniu plačiajuosčiu ryšiu ir užtikrinti, kad iki 2020 m. visi Sąjungos piliečiai galėtų naudotis sparčiuoju 
plačiajuosčiu ryšiu ir kad iki 2020 m. daugiau kaip 50 % namų ūkių abonuotųsi itin spartų plačiajuostį ryšį. 
 
Pasak Komisijos, nors nuo 2011 m. plačiajuostis ryšys visoje ES pagerėjo, situacija valstybėse narėse bei miesto ir kaimo 
vietovėse yra labai skirtinga tiek fiksuoto plačiajuosčio ryšio aprėpties, tiek abonementų atžvilgiu. 
 
Europos Komisijos ir Europos investicijų banko tyrimais įvertinta, kad norint pasiekti 2020 m. plačiajuosčio ryšio tikslus, 
prireiks iki 270 milijardų eurų. „Dabartiniu programavimo laikotarpiu ES plačiajuosčio ryšio infrastruktūros 
finansavimas sudaro virš 11 milijardų eurų; jis papildo privačių operatorių investicijas ir valstybių narių viešąjį 
finansavimą”, – pareiškė už auditą atsakinga Europos Audito Rūmų narė Iliana Ivanova. Esame ryžtingai nusiteikę, be 
kita ko, išnagrinėti, ar yra rizika, kad finansavimas siekiant strategijos „Europa 2020“ plačiajuosčio ryšio tikslų gali būti 
netinkamas.“  
 
Auditoriai nagrinės, ar valstybės narės parengė ir įgyvendino tinkamas strategijas siekiant įgyvendinti Komisijos nustatytus 
plačiajuosčio ryšio tikslus ir tai, kokia yra tikimybė joms juos pasiekti. Jie taip pat nagrinės tai, kiek Komisija rėmė ir stebėjo 
valstybių narių plačiajuosčio ryšio tikslų įgyvendinimą. 
 
Jie lanko projektus penkiose valstybėse narėse – Airijoje, Vokietijoje, Vengrijoje, Lenkijoje ir Italijoje. Audito rezultatus 
planuojama paskelbti 2018 m. pavasarį.  
 
Pastabos leidėjams 
 
Investicijos į plačiajuosčio ryšio infrastruktūrą ir galimybės naudotis prieiga prie plačiajuosčio ryšio teigiamai prisideda prie 
užimtumo ir ekonominio augimo bei skatina socialinę įtrauktį. Gali būti, kad siekiant užtikrinti inovacines paslaugas ir 
programas, kaip antai pažangiuosius elektros energijos tinklus, tikralaikę debesijos kompiuteriją ir intensyviosios e. 
sveikatos paslaugas, prireiks didesnių atsisiuntimo ir išsiuntimo greičių. Dėl plačiajuosčio ryšio padidėjimo 10 % šalyje per 
metus 1 % gali padidėti vienam gyventojui tenkantis BVP. 
 
2002 ir 2009 m. įvykdžius reguliavimo reformas, vis labiau derinamos ES taisyklės siekiant išspręsti technologijų suliejimo 
problemas, baigti kurti vidaus rinką ir apsaugoti vartotojų interesus. Tačiau dėl rinkos ir vartotojų poreikių pokyčių 
operatoriai vis dar susiduria su įvairiomis problemomis. 
 


